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Pastoraal Team
Coördinatie: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86
Ten zuiden van de spoorlijn:
Grootebroek:
Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71
Mw. T. Boender, tel. 54 26 14
Bovenkarspel:
Mw. E. Jonkman, tel. 06 152 73 488
Mw. H. Blom, tel. 51 36 87
Ten noorden van de spoorlijn:
Grootebroek:
Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32
Bovenkarspel:
Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86
Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36
ZWO Stede Broec
Coördinatie: Mw. C. Linke, tel. 51 35 33
Auto-ophaaldienst
Coördinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55
Opgeven uiterlijk vrijdagavond

Geboorte? Trouwplannen?
Verdriet? Verlies?
Blijf in contact met uw
kerk…..
Bel of schrijf naar:
Marijke Vissers
Pandhof 47
1613 EK Grootebroek
tel. 51 64 55
kerkenraad@deoudekerk.nl
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Kerkdiensten
De kerkdiensten zijn ook online te volgen
via www.kerkdienstgemist.nl
11 september – 10.00 uur

Open Monumentendag

Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Autodienst

Ds. N.J. van Rijswijk
Hr. Veenstra, Mw. Vissers
Hr. Ruiter
Kerk en Stichting Downsyndroom
Ludo Luckerhoff
Hr. Visser en Hr. Swier
Hr. Vissers

:
:
:
:
:
:
:

18 september – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Autodienst

:
:
:
:
:
:
:

25 september
9.00 uur
10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Kosters
Autodienst
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Drs. M. Bijl, Heemskerk
Hr. Verbeek, Mw. Broekstra
Hr. Spoelstra
Kerk en Ziekenhuis Jordanië
Willie Visser
Hr. en Mw. de Vries
Mw. Broekstra
Startzondag
Ontbijt
Kerkdienst

:
:
:
:
;
:
:

Ds. N.J. van Rijswijk
Mw. Gerding, Hr. Dudink
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Vredesweek
in de dienst
Mw. Dudink, Mw. Maassen, Hr. Lasschuit
Mw. Linke

2 oktober – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Autodienst

:
:
:
:
;
:
:

Ds. A. Haaima, Ermelo
Hr. Meijer, Hr. Toering,
Hr. Spoelstra
Kerk en JOP
geen kinderkerk
Mw. Maassen
Mw. de Bruijn

:
:
:
:
:
:
;

Ds. N.J. van Rijswijk
Mw. Simons, Mw. Lasschuit,
Mw. Janssen
Kerk en Twin Project
Geeske Dudink
Hr. en Mw. de Vries
Mw. Broekstra

9 oktober – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Autodienst

16 oktober - 10.00 uur :
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Autodienst

:
:
:
:
:
:
:

Mw. L. Kooiman, Enkhuizen
Mw. Boender, Hr. Swier
Hr. Ruiter
Kerk en Stichting Baanbreker
Ludo Luckerhoff
Hr. Visser
Mw. Linke

:
:
:
:
:
:
:

Mw. E. Jeunink, Berkhout
Mw. de Kroon, Mw. Jonkman
Hr. Spoelstra
Kerk en Stichting Merakel
Willie Visser
Hr. Swier
Hr. Verbeek

23 oktober – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Autodienst
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Ter Overweging
Startzondag – 25 september 2022
Aan tafel is het jaarthema 2022-2023.
Op diverse manieren willen we er in de komende tijd samen bij stil
staan dat in de Bijbel en in de Kerk vaak samen wordt gegeten.
Samen eten voedt niet alleen het lichaam maar ook de ziel. Terwijl
je met elkaar aan tafel eet en praat, ga je elkaar met andere oren
horen en met andere ogen zien.
Op zondag 25 september beginnen we om 9:00 uur samen aan
tafel !
Met deze dienst start de periode waarin we op verschillende
manieren de betekenis van Aan tafel proeven.

In november is er gelegenheid om samen de Deense film Babette’s
Feast te bekijken en na te bespreken. De film kwam uit in 1987.
Onder regie van Gabriel Axel. Het verhaal is gebaseerd op de
gelijknamige novelle uit 1958 van de Deense auteur Karen Blixen.
Axel won met deze film in 1988 de Oscar voor beste nietEngelstalige film.
In de veertigdagentijd kunt u op een maandagavond deelnemen aan
een ontmoeting waarin naast informatie over achtergronden van
het Avondmaal, aan de hand van een paar stellingen met elkaar
gesproken kan worden. Over de film en de avond in de
veertigdagentijd leest u te zijner tijd meer in het kerkblad.
N.J. van Rijswijk
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De disgenoten
Het simpele gerei,
het brood dat is gesneden,
de stilte, de gebedenwant de avond is nabij
Uit tranen en uit pijn
dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in uw naam te zijn.

Waar aan de witte dis
Uw teken wordt beleden
Verschijnt Gij - : ‘u zij vrede’.
Gij Brood – gij Wijn – gij Vis.
Ida Gerhardt
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Huisbezoeken.
Dominee Haspels heeft een belangrijke impuls gegeven om in deze
gemeente het jaarlijks huisbezoek van de dominee aan te bieden.
Veel mensen zijn blij met dit geregeld contactmoment.
In de periode november 2022 – maart 2023 zal ik daarvoor een
afspraak met u maken, tenzij u hebt aangegeven daar geen gebruik
van te willen maken. Mocht u los van, of naast dit jaarlijks bezoek
met mij willen praten dan kunt u mij uitnodigen.
In de tijd tussen half januari (2022) en eind augustus legde ik
contact met 159 adressen in de gemeente. Op een adres kunnen
één of meerdere personen wonen.
De contacten varieerden van eenmalig tot regelmatig bezoek,
en/of telefonische gesprekken, berichten per brief en per e-mail.

Op 86 adressen gaven mensen aan een bezoek van minimaal één
keer per jaar op prijs te stellen. Afhankelijk van de omstandigheden
vaker. Van 33 adressen hoorde of las ik dat bezoek niet hoeft
en/of dat mensen zelf contact met mij opnemen als dat verandert.
Twee nieuw ingekomenen werden bezocht.
Vijf bezoeken zijn uitgesteld naar oktober.
Op een adres stonden de mensen op het punt te verhuizen en
hebben we afgezien van bezoek en elkaar het allerbeste gewenst. .
Van 159 adressen waren 37 telefonisch onbereikbaar, omdat het
nummer niet bekend was, of gewijzigd bleek, of omdat er niet werd
opgenomen.
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Op deze 37 adressen deed ik een brief in bus, met het aanbod om
een kennismakingsbezoek te brengen en de vraag aan te geven of
dit wel- of niet op prijs werd gesteld. Van 13 adressen kwam een
antwoord.
Op 4 van de 37 adressen wordt een kennismakingsbezoek op prijs
gesteld.
Vakantie ds. van Rijswijk, van 12 – 31 oktober.
Als u In deze dagen een dominee nodig mocht hebben, dan kunt u
contact opnemen met onze scriba Mw. M. Vissers of met
voorzitter Dhr. A. Meijer. Zij zullen in overleg met u een waarnemer
zoeken. Hun telefoonnummers vindt u in dit kerkblad.

September …
Er is nog zomer genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen terwille
was en iedereen niet iedereen
op handen droeg
gedicht: Judith Herzberg
N.J. van Rijswijk

Er is ons gevraagd bekendheid te willen geven aan
een Psalmzangmiddag met als thema
Een veilige haven!
24 september 2022
In de Westerkerk Enkhuizen
Inlooptijd 15:00 uur
Aanvang 15:30 uur
Spreker: Kandidaat R. Nederveen
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Bij de diensten
Oecumenisch Leesrooster voor de
zondagen

11 september

13e zondag van de zomer

Kleur rood: Open Monumentendag
Lezingen: Exodus 32: 7-14 en Lucas 15: 1-10

Lucas 15: 10
Zo, zeg ik u, Heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één
zondaar die tot inkeer komt.
18 september

1ste zondag van de herfst

Kleur groen: barmhartigheid en hoop
Lezingen: Amos 8: 4-7, Lucas 16: 1-(8)17

Lucas 16:8
En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had
gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met
elkaar om dan de kinderen van het licht..
25 september

2de zondag van de herfst

Kleur rood: startzondag
Lezingen: Amos 6: 1-10 en Lucas 16: 19-31

Lucas 16: 31
Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren,
zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood
opstaat.”’
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2 oktober

3de zondag van de herfst

Kleur groen: barmhartigheid en hoop
Lezingen: Habakuk 3: 1-3.16-19 en Lucas 17: 1-10

Lucas 17: 5
Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘geef ons meer geloof!’
9 oktober

4de zondag van de herfst

Kleur groen: barmhartigheid en hoop
Lezingen: 2 Koningen 17: (5-7) 24: 2934 en Lucas 17: 11-19

Lucas 17,16
Een van de 10 melaatsen die Jezus
genezen had, een Samaritaan, keerde
terug om hem te bedanken
16 oktober

5de zondag van de herfst

Kleur groen: barmhartigheid en hoop
Lezingen: Genesis 32: 23-32 en Lucas 18: 1-8

Lucas 18: 7
Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag
en nacht tot hem roepen? Of laat hij ze wachten?
23 oktober

6de zondag van de herfst
Kleur groen: barmhartigheid en hoop
Lezingen: Jeremia 14: 7-10, 19: 22 en
Lucas 18: 9-14

Lucas 18: 14
………..Want wie zichzelf verhoogt zal
vernederd worden, maar wie zichzelf
vernedert, zal verhoogd worden.
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Van de Diaconie
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn:
31 juli
- Kerk €
7 augustus - Kerk
14 augustus - Kerk
21 augustus - Kerk
28 augustus - Kerk

55,30 – Sensoor Luisterlijn
67,60 – Voedselbank
59,20 – KIA Versterk de Kerk
29,60 – St. June
70,90 – St. Kartini

€ 90,65
126,35
85,40
35,80
77,90

Bloemen waren er voor::
Hr. Lasschuit, Hr. Puister, Hr Spoelstra,
Hr. Blaauwkamer, Hr. Gerding, Mw. Poortman

Toelichting bij de collectes
11 september – Stichting Downsyndroom
De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen
aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met
Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te
stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te
leiden.
18 september – Ziekenhuis Jordanië
Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek
in Jordanië.
Vooral is daar zorg voor de bedoeïenen. Een volk dat verspreid leeft en
vaak heel arm is. Zij zorgt voor en met hen. Bid voor en met hen. Geeft
voorlichting over gezondheid en probeert een “ziekenhuis” draaiende te
houden. Echt een project dat onze steun heel erg hard nodig heeft en
meer dan verdiend.
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25 september – Vredesweek – PAX
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze
blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen
samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. En dat
gebeurt al!
Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe
een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een
hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende
boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel
plekken moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan blijven
inzetten voor vrede.
Generatie Vrede
Tijdens de nationale Vredesweek, met thema
‘Generatie Vrede’, laten duizenden mensen al
meer dan 50 jaar zien dat het ook anders kan.
Grote veranderingen beginnen vaak klein. In
onze eigen straat en buurt. Samen met scholen
en studieverenigingen, kerken en moskeeën,
boekhandels, bibliotheken en gemeenten wordt
vrede op de kaart gezet.
In het hele land worden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot
festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten.
Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationaal
Vredesweel. Zo ontstaat, samen, een krachtig geluid.
2 oktober - JOP
JOP is de landelijke Jeugd Organisatie van de Protestantse Kerk in
Nederland. JOP is een beweging van en voor kinderen en jongeren. JOP
gelooft in kinderen en jongeren. JOP gelooft ook in God. JOP wil met jou
en jouw groep ontdekken wat geloven kan betekenen.
Bij JOP gaat het vaak over God, jijzelf, jouw groep en de wereld om je
heen. Dat kun je op de website ook zien. Wat hebben God, jijzelf, jouw
groep en de wereld om je heen met elkaar te maken? Met JOP kun je dat
ontdekken. Jong Protestant ondersteunt vrijwilligers en professionals in
het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk.
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9 oktober – Twin Project
Het Twinproject heeft als doel, de verloskundigen in
Sierra Leone te helpen. Dit, door een verloskundige uit
de regio in contact te brengen met een verloskundige
uit Nederland. Op deze manier hoopt men op
kennisoverdracht om zo de moedersterfte terug te
dringen en hopelijk daarbij ook de kindersterfte.
25 Nederlandse verloskundigen zijn gekoppeld aan 25
verloskundigen van Sierra Leone. De bestaande kliniek
is in de oorlog door de rebellen van binnen vernield.
Het zou een veilige haven moeten zijn, waar vrouwen
kunnen baren en kinderen onder de 5 behandeld
kunnen worden.
16 oktober – Stichting Baanbreker
Inloophuis de Baanbreker in Enkhuizen is een
gezellige ontmoetingsruimte voor iedereen die daar
behoefte aan heeft. Echter, wel met name voor
mensen met een psychiatrische achtergrond, een al dan niet lichamelijke
handicap, of een chronische ziekte. Bij signalen dat ondersteuning nodig
is, kan men direct hulp bieden, of mensen de juiste weg wijzen.
23 oktober – Stichting Merakel
Doelstelling en zorgaanbod. Het doel van Stichting Merakel is het bieden
van kleinschalige, huiselijke en flexibele opvang aan kinderen en
jongvolwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
Dit ter ontlasting van de ouders of verzorgers.


>ŝĞǀĞŵĞŶƐĞŶ͕

sŝĂŶŶĞŵĂƌŝĞŬƌĞĞŐŝŬǀŽƌŝŐĞǁĞĞŬĞĞŶŚĞĞůŵŽŽŝďŽĞŬĞƚ
ďůŽĞŵĞŶ͕ƚĞƌĞƌĞ
ǀŽŽƌŵŝũŶϴϱĞǀĞƌũĂĂƌĚĂŐ͘,ĂƌƚĞůŝũŬĚĂŶŬĚĂĂƌǀŽŽƌ͘

>ŝĞǀĞŐƌŽĞƚ͕dŝŶŝĞWůĂŶƚŝŶŐĂͲĚĞ,ĂĂŶ͘
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Van de ZWO


De vakanties zijn weer over, de kinderen en jongeren weer naar school of
universiteit.
De kerk gaat ook weer van start. Onze start is zondag 25 september.
Het jaar thema is “Aan tafel”
We hopen op een goed kerkelijk jaar met elkaar.
Alle problemen die we nu hebben in de wereld kunnen wij niet oplossen.
Laten we zoveel mogelijk ons best blijven doen om aan elkaar te blijven
denken en voor elkaar te bidden.

Jamuna investeert inkomsten uit
biochar in eigen bedrijf
Een ingenieus kooktoestel levert vrouwen in
Bangladesh meer inkomen en een betere
gezondheid op. In 2021 kregen 500
gezinnen zo'n kooktoestel. Jamuna
investeerde haar inkomsten dankzij dit
kooktoestel in een eigen bedrijf.
Jamuna Rani Das (27) kreeg een aantal
jaar geleden van CCDB een kooktoestel. Tot
die tijd was haar man de enige verdiener, hij
had een kleine meubelzaak. Toen Jamuna
op 16-jarige leeftijd trouwde, was ze vastbesloten was haar man
financieel te helpen. Daarom meldde ze zich in 2017 aan voor het
biochar-project en begon ze het speciale kooktoestel te gebruiken dat
biochar kan produceren. Ze kookt drie keer maaltijden op het fornuis, dat
minder rook produceert en een aanzienlijke hoeveelheid brandstof
bespaart in vergelijking met een traditioneel kookfornuis. Ze verdient geld
door per maand zo'n 50 kilo biochar te verkopen. Met de helft van haar
inkomsten zorgt ze voor haar 12-jarige dochter, de andere helft zette ze
op de bank. Toen ze voldoende had gespaard, kocht ze een naaimachine
en statte haar eigen bedrijf als kleermaakster. Verder verbouwt ze per
seizoen zo'n 45 kilo groenten in een kleine tuin waar ze biochar gebruikt
als bodemverbeteraar. Jamuna is erg dankbaar voor de kansen die
CCDB haar heeft geboden.
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VAN HET LEERHUIS
Als Leerhuiscommissie “Cultuurgroep Stede Broec” nodigen wij u graag
ƵŝƚǀŽŽƌĞĞŶ>ĞĞƌŚƵŝƐĂǀŽŶĚŵĞƚƉƐǇĐŚŽůŽŽŐĞŶŚŝƐƚŽƌŝĐƵƐ>KZhE/͘
,ĞƚǌĂůĚĞǌĞĂǀŽŶĚŐĂĂŶŽǀĞƌWKWh>/^D͘

ĞůĐŽZƵŶŝĂƐƚƵĚĞĞƌĚĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ
ĞŶƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĂĂŶĚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ
>ĞŝĚĞŶ͘,ŝũŚĞĞĨƚŽŶĚĞƌŵĞĞƌŐĞǁĞƌŬƚ
ĂůƐƉƐǇĐŚŽůŽŽŐďŝũĚĞĨĚĞůŝŶŐ
,ƵŝƐĂƌƚƐŐĞŶĞĞƐŬƵŶĚĞǀĂŶĚĞƌĂƐŵƵƐ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚZŽƚƚĞƌĚĂŵĞŶůĂƚĞƌĂůƐ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĚŽĐĞŶƚĂĂŶĚĞ
ZŝũŬƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ'ƌŽŶŝŶŐĞŶ͘
dĞǀĞŶƐǁĂƐŚŝũŐĂƐƚŚŽŽŐůĞƌĂĂƌĂĂŶĚĞ
^ƚĂŶĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
ĂůŝĨŽƌŶŝĂĞƌŬĞůĞǇ͘
dĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐǁĞƌŬƚZƵŶŝĂĂůƐ
ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌĞŶƐĐŚƌŝũǀĞƌ͘
,ŝũŐĞĞĨƚůĞǌŝŶŐĞŶ͕ƐĐŚƌŝũĨƚǀŽŽƌ;ŽŶĚĞƌ
ŵĞĞƌͿEZ͕dƌŽƵǁ͕ĞsŽůŬƐŬƌĂŶƚĞŶ
Ğ'ƌŽĞŶĞŵƐƚĞƌĚĂŵŵĞƌĞŶ
ƉƵďůŝĐĞĞƌƚďŽĞŬĞŶ͘
/ŶǌŝũŶƌĞĐĞŶƚĞǁĞƌŬ͕ǀĞƌƐĐŚĞŶĞŶŝŶ
ŬƌĂŶƚĞŶĞŶƚŝũĚƐĐŚƌŝĨƚĞŶ͕ďĞŶĂĚĞƌƚŚŝũ
ĚĞƉŽůŝƚŝĞŬĞĞŶĐƵůƚƵƌĞůĞĂĐƚƵĂůŝƚĞŝƚ
ǀĂŶƵŝƚĞĞŶŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚͬĨŝůŽƐŽĨŝƐĐŚ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝĞĨ͘
Tot zijn thema’s behoren de opkomst
ǀĂŶŚĞƚƉŽƉƵůŝƐŵĞ͕ĚĞŚĂŶŐŶĂĂƌ
ƐƵďůŝĞŵĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐƐĞŶ͕
ĚĞǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶĚĞƚŝũĚƐďĞůĞǀŝŶŐ͕
ĞůŝƚĞǀŽƌŵŝŶŐĞŶŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŝŶͲ
ĞŶƵŝƚƐůƵŝƚŝŶŐ͘ZƵŶŝĂƐĐŚƌĞĞĨǌĞƐ
ďŽĞŬĞŶ͕ƌŽŵĂŶƐĞŶĞƐƐĂǇďƵŶĚĞůƐ͕
ǁĂĂƌŽŶĚĞƌĞĞŶƌŽŵĂŶŽǀĞƌ
Srebrenica: ‘Inkomend Vuur’.
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,ĞƚƉŽƉƵůŝƐŵĞŬĞŶŵĞƌŬƚǌŝĐŚ
ĚŽŽƌŚĂŶŐŶĂĂƌŚĞƚǀĞƌůĞĚĞŶ͘ŝĞ
o.a. Trump (Let’s make America
ŐƌĞĂƚĂŐĂŝŶͿ͕:ŽŚŶƐŽŶ;dĂŬĞďĂĐŬ
ĐŽŶƚƌŽůͿĞŶŽ͘Ă͘tŝůĚĞƌƐĞŶ
ĂƵĚĞƚ͘ŶǁĂƚƚĞĚĞŶŬĞŶǀĂŶ
WŽĞƚŝŶ͕ĚŝĞǁĞĞƌƚĞƌƵŐǁŝůŶĂĂƌ
ŚĞƚŐƌŽƚĞZƵƐƐŝƐĐŚĞZŝũŬ͘
KŽŬďŝũĂŶĚĞƌĞƉĂƌƚŝũĞŶŚŽŽƌƚ
ŵĞŶǀĂŶŐĞǀŽĞůĞŶƐǀĂŶ
ŶŽƐƚĂůŐŝĞ͕ŚĞƚǀĞƌůĂŶŐĞŶŶĂĂƌǁĂƚ
ĞĞŶƐǁĂƐ͘
ŶĚĂŶŝƐĚĂĂƌŽŽŬĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝĞ
ŽǀĞƌĚĞsK͕ĞŶŚĞƚǀŽŽƌĂů
ǁŝůůĞŶ͕ĚĂƚEĞĚĞƌůĂŶĚEĞĚĞƌůĂŶĚ
ďůŝũĨƚ͘
/ŶŚĞƚĚĞŶŬĞŶǀĂŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶ
ĞŝŶĚϭϴĞƚŽƚůĂĂƚŝŶĚĞϮϬĞĞĞƵǁ
ǁĂƐŵĞŶƋƵĂǀŝƐŝĞǀŽŽƌĂůŽƉĚĞ
ƚŽĞŬŽŵƐƚŐĞƌŝĐŚƚ͕ŵĞƚĂůƐ
ĚƵďŝĞƵǌĞƵŝƚƐĐŚŝĞƚĞƌŚĞƚĞƌĚĞ
ZŝũŬǀĂŶ,ŝƚůĞƌ͘ŽǀŽĞůĚĞŶŚĞƚ
ĨĂƐĐŝƐŵĞĞŶŶĂǌŝƐŵĞǌŝĐŚƐƚĞƌŬ
ĂĂŶŐĞƚƌŽŬŬĞŶƚŽƚŚĞƚŐĞĞŶǁĂƚ
ŬŽŵĞŶŐŝŶŐ͘
ĂŶŚĞƚĞŝŶĚǀĂŶĚĞϮϬĞĞĞƵǁ
ďĞŐŝŶƚĚĞŚƵŝĚŝŐĞƉĞƌŝŽĚĞ͕
ǀŽůŐĞŶƐĚĞ&ƌĂŶƐĞ
ŐĞƐĐŚŝĞĚƚŚĞŽƌĞƚŝĐƵƐ&ƌĂŶĐŽŝƐ
,ĂƌƚŽŐŵĞƚĚĞǀĂůǀĂŶĚĞDƵƵƌ
ŝŶϭϵϴϵĞŶĞĞŶƵŝƚŬŽŵĞŶĚĞƐƐĂǇ
van Francis Fukuyama “The End

of History”. Volgens Hartog hieldenǁĞŽƉĞĞŶƚŽĞŬŽŵƐƚƚĞŚĞďďĞŶ͘ƌƌĞƐƚ
ŶŽŐƐůĞĐŚƚƐŚĞƚŚĞĚĞŶ͘ƌŐĞďĞƵƌƚǀĂŶĂůůĞƐ͕ŵĂĂƌǁĞŬŽŵĞŶŶŝĞƚǀĞƌĚĞƌ͘
EŽƐƚĂůŐŝĞŝƐĚĂĂƌǀĂŶĞĞŶƐǇŵƉƚŽŽŵ͗ƚĞƌƵŐǀĞƌůĂŶŐĞŶŶĂĂƌĞĞŶƚŝũĚĚĂƚǁĞ
ŶŽŐĞĞŶƚŽĞŬŽŵƐƚŚĂĚĚĞŶ͘WŽƉƵůŝƐƚĞŶƐƉŝŶŶĞŶĚĂĂƌ͕ƉŽůŝƚŝĞŬŐĞǌŝĞŶ͕ŐĂƌĞŶ
ďŝũ͘
ĞŬǁĞŬĞŶũĂůŽĞǌŝĞŽƉĂŶĚĞƌĞŶĚŝĞ͕ǀĞƌŵŽĞĚĞůŝũŬ͕ǁĞůĞĞŶƚŽĞŬŽŵƐƚ
hebben. Mensen krijgen het gevoel ‘het nakijken te hebben’.
ZƵŶŝĂŚŽƵĚƚŚĞƚĞǆĂĐƚĞŽŶĚĞƌǁĞƌƉǀĂŶǌŝũŶŝŶůĞŝĚŝŶŐǀŽŽƌŽŶǌĞ
>ĞĞƌŚƵŝƐĂǀŽŶĚŶŽŐĞǀĞŶĂĐŚƚĞƌ͘,ŝũǁŝůŚĞƚůŝĞĨƐƚĂĂŶƐůƵŝƚĞŶďŝũĚĞ
ĂĐƚƵĂůŝƚĞŝƚ͘
tŝũǌƵůůĞŶĞƌǀŽŽƌǌŽƌŐĞŶ͕ĚĂƚƵƚŝũĚŝŐƉĞƌĞŵĂŝů͕ŵŝĚĚĞůƐŽŶǌĞŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ
ŽƉĚĞŚŽŽŐƚĞǁŽƌĚƚŐĞŚŽƵĚĞŶ͘
ŽĂůƐƵǁĞĞƚďĞƉĞƌŬĞŶĚĞůĞĞƌŚƵŝƐĂǀŽŶĚĞŶǌŝĐŚŶŝĞƚƚŽƚĞĞŶƌŝĐŚƚŝŶŐƐͲ
ǀĞƌŬĞĞƌ͘tĞǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶĚĂŶŽŽŬĞĞŶůĞǀĞŶĚŝŐĞŐĞĚĂĐŚƚĞǁŝƐƐĞůŝŶŐ͘
hďĞŶƚǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵ͘
De Leerhuisavond wordt gehouden in De Oude Kerk,
Zesstedenweg 189 in Grootebroek
op donderdag 20 oktober 2022 om 20.00 uur.

EĂŵĞŶƐĚĞ>ĞĞƌŚƵŝƐͲĞŶƵůƚƵƵƌŐƌŽĞƉ^ƚĞĚĞďƌŽĞĐ͕
ůďĞƌƚDĞŝũĞƌ

SENIORENMIDDAG


Houd u dinsdagmiddag 11 oktober vrij in uw agenda want dan
hebben we weer een gezellige middag gepland.
We beginnen om 14.00 uur met koffie-thee en natuurlijk wat
lekkers erbij, daarna komen de BINGO-kaarten te voorschijn en
spelen we BINGO met leuke prijzen.
U kunt u opgeven bij An, tel. 520886
U bent van harte uitgenodigd Namens het Pastoraal Team,
Rim de Kroon, voorzitter
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College van kerkrentmeesters


hŝƚŵĞƐƚĞŶǀĂŶĚĞďĞƌŐŝŶŐ

ĞǌĂůĞŶŝŶĚĞŬĞƌŬǁŽƌĚĞŶŝĞĚĞƌĞŵĂĂŶĚƐĐŚŽŽŶŐĞŵĂĂŬƚĚŽŽƌŽŶǌĞ
“schoonmaakploeg”. Ook ĚĞƌĂŵĞŶĞŶĚĞƵƌĞŶďĞŶĞĚĞŶǌŝĞŶĞƌĚĂĂƌĚŽŽƌ
ĂůƚŝũĚǀĞƌǌŽƌŐĚƵŝƚ͘EĂĂƐƚĚĞĨŝĞƚƐĞŶƐƚĂůůŝŶŐŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶďĞƌŐŝŶŐĞŶĚĂĂƌ
ŐĂĂƚŚĞƚŶĞƚĂůƐďŝũǀĞůĞŶƚŚƵŝƐ͘tĂƚĞƌŐĞŶƐŶŝĞƚƉĂƐƚǁŽƌĚƚĚĂĂƌŶĞĞƌ
ŐĞǌĞƚ͘/ŶĚĞůŽŽƉǀĂŶĚĞũĂƌĞŶǁĂƐĚŝƚĞĞŶĂĂƌĚŝŐĞǀĞƌǌĂŵĞůŝŶŐĞŶĚĂƚ
ƐƚŽŽƌĚĞŽŶǌĞƐĐŚŽŽŶŵĂĂŬƉůŽĞŐďĞŚŽŽƌůŝũŬ͘dŝũĚŽŵƐĐŚŽŽŶƐĐŚŝƉƚĞŵĂŬĞŶ
ĞŶĂůĚƵƐŝƐŐĞďĞƵƌĚ͘sŝĂĚĞǀƵŝůŶŝƐďĂŬŬĞŶĞŶĂĨǀŽĞƌŶĂĂƌĚĞƐƚŽƌƚŝŶ
ŶŬŚƵŝǌĞŶŝƐŚĞƚŶŽĚŝŐĞĂĨŐĞǀŽĞƌĚ͘
Dank voor deze bijzondere klus en nu moeten we met z’n allen het zo
ŚŽƵĚĞŶ͘

^ƚƌĂĂƚŶĂĂƐƚĚĞŬĞƌŬ

ĞŶƚĞƌƵŐŬĞƌĞŶĚƚŚĞŵĂ͘DĂĂƌǁĞŚĞďďĞŶŶƵǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ^ƚĞĚĞ
ƌŽĞĐĚĞƚŽĞǌĞŐŐŝŶŐĚĂƚĚĞŚĞƌďĞƐƚƌĂƚŝŶŐŶŽŐĚŝƚũĂĂƌŵŽĞƚŐĂĂŶ
gebeuren. Samen met onze “buren” blijven we de gemeente hieraan
ŚĞƌŝŶŶĞƌĞŶ͘ƵƐŶŽŐĞǀĞŶŽƉƉĂƐƐĞŶŵĞƚĚĞŚŽŽŐƚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ͘

,ŽƚƚĞŵsĞĞŶƐƚƌĂ


Open Monumentendag 2022
11 september in de Oude Kerk,
thema duurzaamheid

sƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ͕ǀĂŶŚĞƚsŽĞĚƐĞůďŽƐŝŶŽǀĞŶŬĂƌƐƉĞůĞŶǀĂŶĚĞ
ŽŶŶĞĐŽƂƉĞƌĂƚŝĞtĞƐƚͲ&ƌŝĞƐůĂŶĚ͕ǌƵůůĞŶǌŝĐŚŐĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞĚĂŐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŶŝŶĚĞĐŽŶƐŝƐƚŽƌŝĞƌƵŝŵƚĞ͘
KŽŬĚŝƚũĂĂƌŬĂŶĚĞƚŽƌĞŶǁŽƌĚĞŶďĞŬůŽŵŵĞŶ͘
KŵϭϮ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϬϬĞŶϭϱ͘ϯϬƵƵƌ͕ƚŽƚϭϲ͘ϬϬ͕ŬƵŶŶĞŶŐƌŽĞƉũĞƐǀĂŶϭϬ
ƉĞƌƐŽŶĞŶŽŶĚĞƌďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐŶĂĂƌďŽǀĞŶ͘DŝŶŝŵƵŵůĞĞĨƚŝũĚϭϮũĂĂƌ͘

hŝƚŐĞďƌĞŝĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞǀŝŶĚƚƵŝŶ^DE͕Ŷƌ͘ϲǀĂŶϳĂƵŐƵƐƚƵƐ
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Op 9 augustus was het weer erg
gezellig bij het Keetje .
Onder het genot van koffie met
appeltaart was er alle ruimte om
elkaar te ontmoeten.
Fijn om ook zo Gemeente te zijn.
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Mw. M.L.D. Veenstra-Maatman
Nuwendoorn 28 1613 LD Grootebroek
Telefoon 52 31 22
Hr. A. Meijer
Uitlaat 9 1613 CA Grootebroek
Telefoon 51 70 55
Kopij voor de volgende uitgave kunt
u vanaf vandaag tot woensdag

12 oktober 2022 - 19.00 uur
Inleveren bij:
Mw. M.L.D Veenstra-Maatman

Voor verhuizing, opzegging, nieuwe abonnee
kunt u bellen of schrijven naar:
Mw. E. Lasschuit
Hertog Albrechtstraat 404 1613 GZ Grootebroek
Telefoon 52 17 02
e-mail: ledenadministratie@deoudekerk.nl
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